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Чудотворната икона 
на Света Богородица 
„Достойно есть“ в Стражица

Копие на чудотворна-
та икона „Света Богоро-
дица Достойно есть” бе 
посрещната от десетки 
миряни в Стражица. Ико-
ната пристигна от Велико 
Търново на 2-ри октом-
ври, строго охранявана 
и съпровождана от ено-
рийският свещеник отец 
Славчо, и бе изложена за 
поклонение в църквата 
„Рожедство Богородично“ 
в нашия град.  Светинята 
бе посрещната от ено-
рийските свещеници отец 
Димитър и отец Николай, 
които с отец Славчо от-
служиха благодарствен 
молебен. Иконата е от 
патриаршеската катедра-
ла „Св. Александър Нев-
ски” и е подарена от Све-

Предстои фестивалът 
на житената питка 

на стр. 3

106 първокласници прекрачиха 
училищния праг в община Стражица

щения Кинотис на Света 
Гора Атон на православ-
ния български народ. Тя 
гостува във Великотър-
новска епархия от деня 
на големия празник на 
Божията Майка – Покров 
на Пресвета Богородица. 
От Велико Търново бе 
донесена в Стражица, къ-
дето остана за поклоне-
ние 24 часа, а след това 
отпътува за Горна Оряхо-
вица, а оттам – и за Тряв-
на, Севлиево и Габрово. 
Вечерта на 2-ри октомври 
в стражишката църква 
се стекоха десетки вяр-
ващи, за да се поклонят 
и да целунат образа на 
Божията майка. Сред 
тях бе и кметът на града  
Продължава на стр.2

106 първокласници от 
Стражишко прекрачиха за 
пръв път на 16 септември 
училищния праг на седем-
те учебни заведения в об-
щината. Всички първола-
ци получиха като подарък 
от кмета на Стражица инж. 
Детелина Борисова ком-
плект, съдържащ учебно 
помагало „Опознай света 
около теб” и туристически 
пътеводител за ученици 
за област Велико Търно-
во, в който има включени 
и туристически маршрути 
от общината. Инж. Дете-

лина Борисова бе гост на 
празника в СОУ „Ангел 
Каралийчев” в града. Тя 
приветства първоклас-
ници, техните родители 
и педагози: „След мал-
ко вие ще чуете първия 
школски звънец, ще пре-
крачите с тупкащи сърца 
училищния праг и за пръв 
път ще влезете във ваши-
те класни стаи. Вие ще 
прекарате дълги години 
в институцията наречена 
„Училище”. С много лю-
бов и грижа вашите педа-
гози ще ви научат на зна-

ния и практически умения 
и с всяка измината година 
ще ставате все по-добри 
в точните науки, в лите-
ратурата, в математиката 
и изкуствата”, посрещна 
първокласниците кметът. 
Тя пожела както на най-
малките, така и на голе-
мите ученици да бъдат 
любознателни и прилеж-
ни, ползотворна учебна 
година изпълнена с пре-
дизвикателства и успехи, 
а на учителите – успешни 
проекти и да 
Продължава на стр.2

ЧИТАЛИЩЕ “РАЗВИТИЕ-
1895” СТРАЖИЦА

на стр. 4

Хандбал-
на про-
грама на 
"А" група 

На стр. 4
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Продължение от стр.1

инж. Детелина Борисова, 
нейният заместник Сте-
фан Иванов. Общинари, 
граждани, млади и пенси-
онери запалиха свещичка 
за здраве и бяха мироса-

ни от свещениците. 
Във Великотърновската 
епархия град Стражица 
бе включен в маршрута 
на светинята, най-вече 
заради природното бед-
ствие, което ни сполетя 
преди повече от 2 десети-

летия – земетресението. 
Християнската общност 
в града прие с благодар-
ност чудотворното копие 
на иконата, като се надя-
ва светинята да ни закри-
ля и пази занапред.

Продължение от стр.1
завоюват нови професио-
нални върхове. 
Гост в СОУ „Ангел Кара-
лйичев” бе и председате-
лят на Общинския съвет 
в Стражица Илиян Мари-
нов. Заместник-кметът на 
Стражица Стефан Иванов 
посрещна новата учебна 
година в ОУ „Св. Климент 
Охридски” в с. Виноград, 
а директорът на Хумани-
тарната дирекция в общи-
ната Дилян Братованов – 
в ОУ „Николай Райнов” в 
с. Кесарево. Всичките се-
дем училища в общината 
още в първия учебен ден 
подкрепиха инициативата 
за популяризиране на ре-

гион Велико Търново като 
кандидат за Европейска 
столица на културата 
2019 с информационни 
банери. На първия учебен 
ден Община Стражица се 
включи и в кампанията за 
Европейската седмица на 
мобилността, която тзи го-
дина върви под мотото „В 
моя град без моята кола”. 
От сутринта в централна-
та част на града бе обо-
собена пешеходна зона. 
Родителите заедно с уче-
ниците и педагозите прис-
тигнаха пеш до училище. 
Общинските служители 
пък отидоха на работа до 
администрацията с вело-
сипеди или пеш.
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Фестивал “Житената питка” 
Стражица 2013 година

Откриване на учебната 
година  в ОДК гр.Стражица
На 1-ви октомври  
 2013 г. беше открита но-
вата творческа учебна го-
дина в Общински детски 
комплекс гр. Стражица. 
Той предоставя на децата 
занимания в различни об-
ласти на науката и изку-
ството: китара, хандбал, 

футбол, керамика, рисува-
не, авиомоделизъм, шах-
мат, компютърен дизайн 
и реклама, руски език, 
английски език, клуб еко-
логия, литературен клуб  
„Пегас/чета/”, детски во-
кални групи.
Откриването започна в 

15.00 часа с приветстве-
но слово на г-жа Антоане-
та Чукурова – директор 
на детския комплекс. По-
здравителен адрес  беше 
поднесен от г-жа Евгения 
Станчева главен експерт 
„Образование” в община 
Стражица.

Представена беше богата 
литературно-музикална 
програма, която включ-
ваше: авторски  творби 
на децата от литерату-
рен клуб „Пегас/чета/”, 
театрално-музикална 
постановка на приказка-
та „Житената питка”, на 

руски език, танца „Грах-
чета”, песни на децата от 
вокалната група с ръково-
дител г-жа Нели Цонева, 
а децата от клуба по ки-
тара, водени от г-н Дими-
тър Димитров, изпълниха 
български песни.

На 1-ви октомври бивши 
ръководители, учители, 
ученици и много гости се
събраха, за да отпразну-
ват 45-та годишнина на 
ПГ по транспорт „Васил
Друмев”. Училището е 
създадено през 1968 го-
дина по решение на Ми-
нистерството на транс-

Професионалната гимназия по 
транспорт стана на 45 години

порта. Основната му за-
дача е да подготвя нуж-
ните кадри за народното 
стопанство. Училището 
не може да намери под-
слон във Велико Търно-
во и е прието в новата 
база на тогавашното село 
Стражица. Слово за пътя 
на гимназията, за прео-

долените трудности и но-
вите предизвикателства 
изнесе нейният директор 
инж. Драгомир Йорданов. 
Поздравителен адрес до 
колектива изпрати кметът 
на общината инж. Дете-
лина Борисова. С при-
ветствие към колектива и 
гостите се обърна и пред-

седателят на ОбС Илиян 
Маринов. Деца от ОДЗ 
„Сава Цонев” поздравиха 
със специален танц всич-
ки в залата. Особено горд 
беше първият директор на 
училището Васко Пенев, 
че през годините то дава 
образование и професи-
онална квалификация на 

повече от 3500 ученика от 
три поколения. Гвоздеят в 
програмата беше модно-
то дефиле, организирано 
от паралелките по моден 
дизайн. Момичетата сами 
бяха изработили пред-
ставените облекла, под 
ръководството на своите 
учители.

За втора поредна годи-
на, кметът и общинският 
съвет на Стражица канят 
всички жители и гости на 
общинат да посетят и да 
участват във фестивала 
„Житната питка”. Събити-
ето ще се проведе на 16 
октомври, от 14:30 часа, в 
Централен парк, гр. Стра-

жица. Фестивалът, кой-
то е под надслов „Никой 
не е по-голям от хляба”, 
цели да съхрани изкон-
ните български традиции 
и ритуали. Датата на фе-
ста неслучайно съвпада 
с международния ден на 
хляба. 
И тази година организато-

рите са се постарали да 
има множество забавле-
ния и изненад. В рамките 
на фестивала ще се със-
тоят серия от състезания. 
В тях могат да се включат 
фирми и обществени ор-
ганизации, пенсионерски 
клубове, читалища, само-
дейни състави, образова-

телни центрове, както и 
индивидуални участници. 
Професионално жури ще 
определи най-способните 
пекари. Журито ще огла-
вява известният кулинар 
от малкия екран Иван 
Звездев. 
Желаещите да премерят 
сили с приготвени от тях 
сладки, пити и други тра-
диционни тестени изде-
лия трябва да подадат за-
явление до 11 октомври в 
информационния център 
на общината. 
Специални шатри ще бъдат 
издигнати и украсени, за да 
пресъздадат автентичната 
битова атмосфера на тра-
диционния български дом. 

На заявилите желание ще 
се осигури възможност за 
огнище на открито, на ко-
ето да покажат своя май-
сторлък. 
Пиронът на програмата е 
кметската надпревара. В 
специален кът майстор-
ски умения в хлебопроиз-
водството и сладкарското 
изкуство ще демонстри-
рат кметовете на Стражи-
ца, Каварна, Елена, Горна 
Оряховица, Лясковец и 
кметство Дряновец.
За отличното настроение 
на участници и гости ще се 
погрижи водещият,  люби-
мият на няколко поколения 
българи шоумен Димитър 
Туджаров-Шкумбата.
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ПРОГРАМА „А” 
РЕПУБЛИКАНСКА 
ХАНДБАЛНА ГРУПА ЖЕНИ

Първи кръг
29 септември 2013 г. (неделя)
В.Търново 16:00 Етър’64 – ЦСКА
Габрово 16:00 Бъки – Левски-1920
Шумен 17:00 Шумен’98 – Хасково
 – отлага се за 19 октомври 2013 г.
Поморие 16:00 Поморие – Нове-99
 – отлага се за 23 ноември 2013 г.
Васил Левски – почива
Втори кръг
06 октомври 2013 г. (неделя)
София 15:00 ЦСКА – Бъки
Стражица 15:00 Левски-1920 – Шумен’98
Хасково 15:00 Хасково – Поморие
Свищов 15:00 Нове-99 – Васил Левски
Етър’64– почива
Трети кръг
20 октомври 2013 г. (неделя)
Габрово 15:00 Бъки – Етър’64
Шумен 15:00 Шумен’98 – ЦСКА
Поморие 15:00 Поморие – Левски-1920
Нови пазар 15:00 Васил Левски – Хасково
Нове-99– почива
Четвърти кръг
27 октомври 2013 г. (неделя)
София 15:00 ЦСКА – Поморие
Стражица 15:00 Левски-1920 – Васил Левски
Хасково 15:00 Хасково – Нове-99
28 октомври 2013 г. (понеделник)
В.Търново 15:00 Етър’64 – Шумен’98
Бъки– почива
Пети кръг
03 ноември 2013г. (неделя)
Шумен 14:00 Шумен’98 – Бъки
Поморие 14:00 Поморие – Етър’64
Нови Пазар 14:00 Васил Левски – ЦСКА
Свищов 14:00 Нове-99– Левски-1920
Хасково– почива
Шести кръг
10 ноември 2013 г. (неделя)
Габрово 14:00 Бъки– Поморие
В.Търново 14:00 Етър’64– Васил Левски
София 14:00 ЦСКА – Нове-99
Стражица 14:00 Левски-1920– Хасково
Шумен’98– почива
Седми кръг
17 ноември 2013 г. (неделя)
Поморие 14:00 Поморие– Шумен’98
Нови Пазар 14:00 Васил Левски– Бъки
Свищов 14:00 Нове-99– Етър’64
Хасково 14:00 Хасково– ЦСКА
Левски-1920– почива
Осми кръг
24 ноември 2013 г. (неделя)
Шумен 14:00 Шумен’98– Васил Левски
Габрово 14:00 Бъки– Нове-99
В.Търново 14:00 Етър’64– Хасково
София 14:00 ЦСКА – Левски-1920
Поморие– почива
Девети кръг
1 декември 2013 г. (неделя)
Нови Пазар 1 4:00 Васил Левски – Поморие
Свищов 14:00 Нове-99 – Шумен’98
Хасково 14:00 Хасково – Бъки
Стражица 14:00 Левски-1920 – Етър’64
ЦСКА – почива

ЧИТАЛИЩЕ 
“РАЗВИТИЕ-1895” 
СТРАЖИЦА

 Читалището е основа-
но на 14.11.1895 г. от Пе-
тко Караиванов, Марин 
Попстефанов, Ангел Ка-
ралийчев, Ради Аврамов. 
Земетресението от 1986 
година събори сградата 
на читалището и от тога-
ва то се помещава в лет-
ния театър. Библиотеката 
разполага със 18117 тома 
литература. Регистрира-
ните читатели към момен-
та са 825. Благодарение 
на спечелен проект по 
програма „Глобални биб-
лиотеки” бе оборудвана 
компютърна зала, която 
средно на ден посещават 
35 деца и възрастни. В 
момента към читалището 
работят eстрадно-сатири-
чен състав, детски танцов 
състав, мъжка вокална 
група, женска фолклорна 
група, вокална група за 
естрадни и народни пес-
ни, група за художествено 
слово, школи по акордеон 
и синтезатор, кръжок по 
народни танци.
 През настоящата 2013 
година, до момента, със-
тавите към НЧ „Развитие 
1895” са изнесли 9 са-

мостоятелни концерта и 
са взели участия в 8 ме-
роприятия съвместно с 
Общината. Достойно оце-
нени са и на фестивалите 
на които се изявяват.
 Мъжката вокална гру-
па спечели наградата на 
публиката на  национал-
ния фестивал на Възрож-
денската и Патриотична 
песен „ТОПЧЕТО ПУКНА” 
– Клисура.
 На националния съ-
бор надпяване „АВЛИГА 
ПЕЕ” Обединение, бяха 
връчени две първи награ-
ди на „Женска фолклорна 
група” и „Вокална група 
за естрадни и народни 
песни”, както и „Специал-
ната награда на Кмета” за 
двете групи. 
 Със своите изпълне-
ния на „ V НАЦИОНАЛЕН 
СЪБОР НА ЧИТАЛИЩА-
ТА” – Бяла 2013 г., три-
те вокални групи към НЧ 
„Развитие 1895” отново 
донесоха в Стражица 
„Специалната награда на 
кмета на гр. Бяла”.
Най-голямото признание 
получи „Женската фол-
клорна група” при учас-

тието си в III национален 
фестивал „ФОЛКЛОРЕН 
ИЗВОР” Царевец – „Спе-
циалната награда на БЪЛ-
ГАРСКО НАЦИОНАЛНО 
РАДИО”, както и „Приз за 
най-добър художествен 
ръководител”.
 Независимо от затруд-
ненията в тази финансова 
криза, благодарение на 
всеотдайността и таланта 
на всички самодейци, чи-
талището продължава да 
съществува като общест-
вен културен институт.
 Няма друго средство 
за формиране на морал 
освен културата на наро-
да, оставена ни от наши-
те деди и прадеди, духов-
ното богатство съхранено 
години наред.  Чита-
лището е извор на мъд-
рост и родолюбие.
 Нека не пресъхва онзи 
родолюбив дух, който е 
привличал под читалищ-
ната стряха най-будните 
и е поддържал жива жа-
равата в това столетно 
огнище на просвета кул-
тура и светлина.


